
Pagina 8 (Turnul Lemnarului):

Consiliul
Judeţean
Braşov Revista murală Aisberg

Andra Dumitrescu,
15 ani de la începerea
demontării Coloanei
fără sfârşit

Traseul de lectură:

Vol.IV Nr.1/2012. Serie nou ă. Revistă murală.
Număr special: Brâncuşi – tradiţie prin avangardă

ISSN 1584 -2045

Gânduri despre filosofia
românească

Ion-Teofil Creţu, Radu Dincă

În Apus, existenţa mai multor
curente filosofice se datorează
caracterului ideologic, a formei de
deziderat sub care s-au făcut
cunoscute şi simţite. Spre deosebire
de curentele filosofice occidentale,
unde gândul este constrâns să
urmeze o anumită cale, îmbrăcând
adesea forma unei paradigme,
gândirea filosofică românească se
mişcă liberă pe toate axele existenţei.

Filosofia românească îşi află
obârşiile la adăpostul vetrei satului,
pătrunsă de fiorul valorilor
religioase, vibrând după legi
metafizice specifice.

Filosofia românească este
închisă în formă, deschisă în conţinut.

Filosofii români nu se pronunţă
prin sentinţe absolute atunci când
vine vorba de cunoaştere, nu sunt
profeţi ai adevărurilor imuabile ci,
mai degrabă, propun o atitudine de
punere în acord a omului cu
lucrurile. Astfel, pentru gânditorii
români, rostul lucrurilor se află în ele
şi nu în om. În filosofia românească
nu se caută epuizarea câmpului
cunoaşterii, ci sporirea acestuia prin
căutarea unor forme de echilibru
spiritual. Pentru a susţine afirmaţia
noastră, enumerăm câteva concepte
întrebuinţate de gânditorii români: în
filosofia lui Blaga, cenzura
transcendentă apără misterul de
asaltul cunoaşterii pozitiv-ştiinţifice,
însă în spatele acestei bariere
cognitive s-ar putea ascunde chiar

acel rest al cuminecării exprimat de
Noica sau acel rest al valorilor
religioase pe care Vianu le consideră
a fi „[…] arcul de boltă care uneşte
valorile cele mai îndepărtate, adună
şi adăposteşte pe cele mai variate.”
(caracterul lor integrativ).
Valorificarea restului  presupune
căutarea unor forme de cunoaştere,
altele decât cele paradigmatice,
manifestate într-o direcţie negativ-
metaforică (Blaga), având la bază
paradoxul.

În timp ce filosofiile occidentale
asaltează cu aplomb ordinea
lucrurilor şi proclamă domnia
raţiunii în virtutea cunoaşterii
pozitive, filosofia românească se
manifestă sub forma unei atitudini
fireşti de împăcare a omului cu
misterele universale.

Astfel, filosofia românească îşi
are rostirea în cuvinte fireşti, născute
din înţelesul limbii, al căror câmp
semantic nu este determinat de vreo
convenţie academică şi nu poartă
pecetea unei personalităţi filosofice.
Câmpul semantic al rostirii filosofice
româneşti este unul viu, organic,
deschis în înţeles (cuvinte cu rest), pe
când în gândirea filosofică occidentală
câmpul semantic este încremenit,
fiind unul mineral, închis în înţeles.

Aşa cum Brâncuşi a reînviat în
sculptură motive ancestrale, tainice,
la fel Noica, în filosofie, a propus o
resuscitare a gândirii prin orientarea
către cuvintele cu fond arhaic, deja
existente în limbă. Astfel, gânditorul
român nu a deturnat gândirea
filosofică românească într-o direcţie
străină de aceasta, atribuindu-i
cuvinte pre-făcute, inventate ci a
reconsiderat cuvintele specifice
graiului românesc, acele cuvinte care
poartă o atitudine firească de mirare în
faţa tainelor naturii.

Aceasta e calea naturală a
filosofiei româneşti.
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